
Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak Kaposvár Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. alatti hivatali helyiségben 2018. 
szeptember 20. napján 8.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Cserti Istvánné elnök: Köszöntötte képviselőtársait és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, 
megállapította, hogy 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. A jelenléti ívet az 1. 
számú melléklet tartalmazza. Kérte a meghívóban szereplő napirend megszavazását. A meghívót a 
2. számú melléklet tartalmazza.  
 
51/2018. (IX. 20.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a napirendet elfogadta.  
 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Napirend: 
 

1. A 2018. október 19-i rendezvény (szóbeli) 
Előterjesztő:     Cserti Istvánné elnök 

 
2. Egyéb aktualitások (szóbeli) 

Előterjesztő:     Cserti Istvánné elnök 
 

 

Napirend tárgyalása: 

 
1. A 2018. október 19-i rendezvény (szóbeli) 

Előterjesztő:     Cserti Istvánné elnök 
 

Cserti Istvánné elnök: Elmondta, hogy a Függetlenség Napja rendezvénysorozat keretein belül 
2018.10.21-én érkezik egy 9 tagú lengyel jazz együttes, a Zygi Jazz Band. A zenekarnak két 
fellépése lesz, a kaposvárin kívül Balatonszárszón is fellépnek. Részükre szállást kell biztosítani, 
melynek költsége idegenforgalmi adóval együtt 60 eFt. Kérte, hogy a szállás költségeire a 
feladatalapú támogatásból 60 eFt-ot állapítson meg a nemzetiségi önkormányzat. 
 
52/2018. (IX. 20.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a 47/2018. (IX.14.) számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:  

- a feladatalapú támogatásból fennmaradó 60 eFt-ot a Zygi Jazz Band együttes tagjainak 
szállásköltségére (40 eFt) és a szállás után fizetendő adóterhek (20 eFt) fedezetére használja 
fel.  

Felelős:             Cserti Istvánné elnök   
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:              2018. október 31.  
 



Szavazati arány:  3  igen 
-     nem 
-     tartózkodás 
 

Fekete Balázs elnökhelyettes: Elmondta, hogy már folytatott egyeztetéseket a zenekar 
fellépésének helyszínéről. Sajnos a Zeneiskola nem tud helyet biztosítani, mert erre az időpontra 
már egy másik rendezvényt szerveztek. Javasolta, hogy érdeklődjenek a Szivárvány 
Kultúrpalotában is, esetleg kérjék Polgármester Úr segítségét.  

 
53/2018. (IX. 20.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete elfogadta 
Fekete Balázs elnökhelyettes tájékoztatóját a Zygi Jazz Band együttes fellépésének helyszínéről. 

Szavazati arány:  3  igen 
-     nem 
-     tartózkodás 

 
2. Egyéb aktualitások (szóbeli) 

Előterjesztő:     Cserti Istvánné elnök 
 
Cserti Istvánné elnök: Elmondta, hogy 2018.09.22-én utazik Balatonboglárra, ahol a 14 órakor 
kezdődő rendezvényen átadja a „Függetlenségi Staféta” zászlóját. Az utazás költségeit utólag 
számolja el. 
 
54/2018. (IX. 20.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete elfogadta 
Cserti Istvánné elnök tájékoztatóját a „Függetlenségi Staféta” zászlójának átadásáról. 

Szavazati arány:  3  igen 
-     nem 
-     tartózkodás 

 
Zajáczné Ryst Liliana Iwona képviselő: Elmondta, hogy a korábban említettek szerint 
2018.10.06-án Budapestre utazik a gyerekekkel a Sportnapra. Itt sportfoglalkozásokon vesznek 
részt, de vetélkedő is lesz Lengyelországgal kapcsolatosan. A Varsóról szóló kérdéseknek ő a 
felelőse, a felkészüléshez szükséges anyagok vásárlásához kért támogatást. 
 
Cserti Istvánné elnök: Elmondta, hogy a 2018.11.11-én megrendezésre kerülő, Függetlenség Napi 
központi rendezvényre és a Lengyel Karácsonyra Budapestre utaznak, ezeknek is lesz utazási 
költsége. 
 
Fekete Balázs elnökhelyettes: Felajánlotta, hogy az utazási költségek fedezését az említett 
rendezvények kapcsán a Magyar-Lengyel Baráti Társaság támogatja. 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 8.35-kor berekesztette. 
 

K. m. f. 
 

 
 
Cserti Istvánné      Zajáczné Ryst Liliana Iwona 
         elnök  jegyzőkönyv-hitelesítő 


